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 התחלת העבודה

 תקנה והתאמה אישית של התוכנהה
 

אל תנסה להוסיף התקני חומרה אופציונליים או התקני צד שלישי  :זהירות
חרת עלולות להופיע א .למחשב לפני שתתקין בהצלחה את מערכת ההפעלה

 .ומערכת ההפעלה לא תותקן כראוי, שגיאות

 פעלהתקנת מערכת ההה
מערכת ההפעלה תותקן  , שאתה מדליק את המחשב בפעם הראשונהכ

בהתאם למערכת , הליך זה ייארך כחמש עד עשר דקותת .אוטומטית
רא בעיון ופעל בהתאם להוראות המתקבלות על המסך ק .ההפעלה המותקנת

 .להשלמת תהליך ההתקנה
 

ב אל תכבה את המחש, לאחר שהחל תהליך ההתקנה האוטומטי :זהירות
יבוי המחשב במהלך תהליך ההתקנה עלול לגרום כ .עד לגמר התהליך כולו

 .נזק לתוכנה המופעלת במחשב או למנוע התקנה נאותה של התוכנה

 
חלקים ממסמך , ם המחשב לא הגיע עם מערכת הפעלה תוצרת מיקרוסופטא

ערכת ההפעלה ולקבלת הנחיות התקנה מלאה של מל .זה לא יהיו רלוונטיים
ידע מ .עיין בתיעוד מערכת ההפעלה שקיבלת עם המחשב, להגדרות תצורה

 .נוסף זמין בעזרה המקוונת בתום התקנת מערכת ההפעלה

 עדכוני אבטחה של מיקרוסופט
 לאחר שהוטענו בו עדכונים HPמחשב זה מגיע אליך ממפעל הייצור של 

 .שהיו זמינים בתקופת הפיתוח, קנהמוכנים להת, קריטיים של מיקרוסופט
HP ומיקרוסופט ממליצות מאוד להתקין את עדכוני האבטחה של 

ולאחר מכן להתחבר לאתר האינטרנט , מיקרוסופט שנטענו מראש במחשב
Windows Updateלהשגת עדכוני אבטחה קריטיים נוספים ,  של מיקרוסופט
 .המומלצים להתקנה במערכת ההפעלה שלך, של מיקרוסופט
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 , התקנת עדכונים קריטיים של מיקרוסופט
 שנטענו מראש במחשב

 את העדכונים הקריטיים שנטענו במחשב לפני שתתחבר התקןאנא 
 .לאינטרנט

 ברוכים הבאיםמסך  .התקנת תוכנה > כל התוכניות > התחללחץ על  .1
 .מוצג

 .הבאלחץ על ', ברוכים הבאים'במסך  .2
 Microsoft Windows XP Service Pack 1 Hotfixesהאפשרות ודא ש

 .מסומנת
 .כדי להמשיך בהתקנההבא לחץ על  .3

 .שורת מצב המציגה את התקדמות ההתקנה מופיעה על המסך
 . כדי להפעיל את המחשב מחדשסיוםלחץ על ', ההתקנה הושלמה'בחלון  .4
הורדת עדכונים מאתר המשך בביצוע הצעדים המתוארים בסעיף  .5

 כדי לוודא שכל, סופט של מיקרוWindows Updateהאינטרנט 
 .העדכונים האחרונים מותקנים במחשב שלך

 הורדת עדכונים מאתר האינטרנט
Windows Updateשל מיקרוסופט  

 Internet Explorer> התחל לחץ על , כדי להגדיר את החיבור לאינטרנט .1
 .ובצע את ההוראות המוצגות על המסך

 .התחללחץ על לחצן , לאחר שהחיבור לאינטרנט נוצר .2
 .כל התוכניותחר בתפריט ב .3

 . בראש התפריטWindows Updateלחץ על הקישור 
 . יוצג בפניך של מיקרוסופטWindows Update אתר האינטרנט
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שיציג לך בקשה להתקין תוכנית מאתר , ייתכן שיצוץ חלון אחד או יותר
www.microsoft.com. 

 .www.microsoft.comכדי להתקין את התוכניות מאתר כן לחץ על  .4
 .לחץ עליו, יופיעסרוק לעדכונים כאשר הקישור  .5

, עדכונים קריטיים וערכות שירותלחץ על הקישור , לאחר הסריקה
 .בחר עדכונים להתקנהשיופיע תחת הכותרת 

כשכל העדכונים מסומנים להתקנה כברירת , רשימה של עדכונים תופיע
 .מחדל

  .מומלץ להתקין את כל העדכונים המפורטים בסעיף זה
 .סקור והתקן עדכוניםץ על הקישור לח .6
פעולה זו תפעיל את הורדת העדכונים  .התקן כעתלחץ על לחצן  .7

 .הקריטיים ותתקין אותם באופן אוטומטי
הקפד  .תוצג לך בקשה לאתחל את המחשב, לאחר שהעדכונים הותקנו

בחר , לאחר מכן .לשמור קבצים או מסמכים שפתחת לפני ביצוע האתחול
 .לאתחל את המחשב כדי כןבאפשרות 

 גישותנ
שירותים ותוכניות בעלות ,  נושאת במחויבות לתכנון מוצריםHPברת ח

 XP עם תוכנת חלונות HPמוצרי  .שימושיות ונגישות לכל הלקוחות
 .מתוכננים לנגישות, XPאו המוכנים להתקנת חלונות , שהותקנה מראש

 המובילים  שהםAssistive Technologyמוצרים אלה נבדקו בעזרת מוצרי 
 .לכל אחדו . . ... בכל עת ובכל מקום-כדי לוודא נגישות שווה , בתחומם

 תקנה או שדרוג של דרייברים להתקניםה
, שעת התקנת התקני חומרה אופציונליים לאחר התקנת מערכת ההפעלהב

 .עליך להתקין גם דרייברים לכל אחד מההתקנים
 פרט הנתיב החלף את מ, I386אם תתקבל בקשה להכנסת ספריית 

 .i386שיח לאיתור ספריית - שבתיבת הדועיוןאו השתמש בלחצן , C:\i386-ב
 .עולה זו מכוונת את מערכת ההפעלה לדרייברים המתאימיםפ
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כולל תוכנת תמיכה , וכל לקבל את תוכנת התמיכה העדכנית ביותרת
 :באתר, למערכת ההפעלה שלך

 www.hp.com/support  
וכנת התמיכה המעודכנת ביותר באמצעות חתימה ניתן להשיג את ת, בנוסף

תוך שימוש בטופס ההזמנה , על מנוי לערכת תקליטורי התמיכה של קומפאק
 :הזמין באחד מאתרי האינטרנט הבאים, לניהול תוכנת התמיכה

http://www.compaq.com/support/files/desktops/us/purchase.html 

 .יתר זה גם מציג מידע בנושא רכישת מנוא
 

עליך להתקין יישום מתאים כדי שניתן , ם במחשב מותקן צורב אופטיא
לחץ לחיצה כפולה על סמל , כדי להתקין את היישום .יהיה לכתוב לכונן זה

,  של קומפאק בשולחן העבודה או על מפעיל היישומיםתוכנת ההתקנה
 . כשתתבקש לעשות זאת-Direct CD וEasy CD Creatorובחר באפשרות 

 

 תאמה אישית של התצוגהה
את , את הרזולוציה, את קצב הרענון, יתן לבחור ידנית או לשנות את הדגםנ

 .את גודל הגופנים ואת הגדרות ניהול צריכת חשמל של הצג, הגדרות הצבע
ולאחר , לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה של חלונות, די לעשות זאתכ

עיין בתיעוד המקוון , מידע נוסףל . תכונות ושנה את הגדרות הצגמכן לחץ על
  .שסופק עם תוכנת הבקר הגרפי או בתיעוד הנלווה לצג

 גנה על התוכנהה
יש להחזיק עותק גיבוי של כל , די להגן על התוכנה מפני אובדן או נזקכ

היישומים והקבצים הרלוונטיים השמורים בדיסק , תוכנות המערכת
עיין בתיעוד , אות כיצד להכין עותקי גיבוי של קובצי הנתוניםהורל .הקשיח

 .של מערכת ההפעלה או של כלי העזר להכנת גיבויים
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 חזור תוכנהש
חזר את מערכת ההפעלה המקורית שהותקנה ואת התוכנה שהותקנה ש

בכל התקליטורים ו !חזור פלוסידי היצרן באמצעות התקליטור ש-במחשב על
רא בעיון את הוראות תוכנת השחזור ק .שבהאחרים שסופקו עם המח
 .הנלווית למחשב ופעל לפיהן

אנא פנה לשירות , מקרה שיתעוררו שאלות או בעיות לגבי תקליטור זהב
 .הלקוחות

 יבוי המחשבכ
 XPחלונות ב .צא תחילה ממערכת ההפעלה, כיבוי המחשב האישי כהלכהל

Professional2000- ו Professional , חלונות ב .יכיבו> התחל לחץXP Home ,
 .מחשב יכבה אוטומטיתה .כיבוי המחשב> התחל לחץ 
לחיצה על מתג ההפעלה תגרום למחשב לעבור , התאם למערכת ההפעלהב

 .במקום לכבות אוטומטית" המתנה"למצב חיסכון בצריכת חשמל או למצב 
. דבר יאפשר לך לחסוך בצריכת חשמל מבלי לסגור את יישומי התוכנהה

מבלי שיהיה עליך , תוכל להפעיל את המחשב מיד, ר יותרבשלב מאוח
  .להעלות מחדש את מערכת ההפעלה ומבלי לאבד נתונים

 

 .כיבוי ידני של המחשב עלול לגרום לאובדן נתונים :זהירות

 
 לחץ על לחצן ההפעלה ברציפות במשך, די לנתק את המתח מהמחשבכ
ועלול , כיבוי ידני של המחשב גורם לעקיפת מצב ההמתנה,  זאתםע . שניות4

 . לגרום לאובדן נתונים
הפעל , On/Offכדי להגדיר מחדש את תצורת מתג ההפעלה כך שיעבוד במצב 

 למידע התיעוד בתקליטור מדריך הגדרות המחשבאה ר .את הגדרות המחשב
 .נוסף על השימוש בכלי העזר הגדרות המחשב
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 מידע נוסףל
 . הנגיש בקלותPDF למידע נוסף על המוצר בפורמט התיעודיין בתקליטור ע
 :תקליטור כולל את המסמכים הבאיםה

 Adobe Acrobat של PDFזמין בדפוס ובפורמט  (דריך התקנה מהירמ 
המסייע לך לחבר את המחשב ואת ההתקנים , )בתקליטור התיעוד

  .ההיקפיים
המסייע , )בספריית התיעוד PDFזמין בדפוס ובפורמט  (תחלת העבודהה 

וכולל גם מידע בנושא , לך להתקין את התוכנה שסופקה על ידי היצרן
  .במקרה שתיתקל בבעיות בתהליך ההתקנה הראשוני, איתור תקלות

המספק מבט כללי על , ) בתקליטור התיעודPDFבפורמט  (דריך חומרהמ 
כולל המדריך . וכן הוראות לשדרוג סדרת מחשבים זו, חומרת המחשב

  .זיכרון ואספקת מתח, RTCמידע על סוללות 
 בתקליטור PDFבפורמט  ()F10(דריך לכלי העזר הגדרות המחשב מ 

המספק הוראות על שימוש בכלי זה להגדרות תצורה או לשינוי , )התיעוד
הגדרות ברירת המחדל לצורכי תחזוקה או בשעת התקנת רכיבי חומרה 

 .חדשים
, ) בתקליטור התיעודPDFבפורמט ( דריך לניהול שולחן העבודהמ 

המספק הוראות בנושאי תכונות בטיחות וניהול חכם המותקנות מראש 
 .בדגמים נבחרים

, ) בתקליטור התיעודPDFבפורמט  (דריך לתקשורת רשת ואינטרנטמ 
המספק מידע בסיסי בנושאי עבודה ברשת והוראות להתקנת דרייברים 

המותקן במחשב ) NIC(להתקנים ולשימוש בכרטיס ממשק הרשת 
המדריך מספק גם מידע בנושאי ספקי שירותי אינטרנט . בדגמים נבחרים

 .ושימוש באינטרנט
שהוא מדריך , ) בתקליטור התיעודPDFבפורמט  (דריך לאיתור תקלותמ 

מקיף ללקוח המספק עצות מועילות לאיתור תקלות במחשב ותרחישים 
 מידע בנושאי קודי הוא כולל. לאיתור בעיות חומרה ותוכנה אפשריות

 .וכן מידע על הפעלת תוכנת האבחון לחלונות, אבחון
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המספק מידע , ) בתקליטור התיעודPDFבפורמט (דריך תקנות ובטיחות מ 
מידע זה מבטיח עמידה בתקנות של ממשלת . בנושאי תקנות ובטיחות

 .ב וקנדה ותקנות בינלאומיות אחרות"ארה
 

ל להוריד את תיעוד המוצר מאתר תוכ, אם אין ברשותך כונן תקליטורים
 > תמיכה ודרייבריםלחץ על  .http://www.hp.comהאינטרנט בכתובת 

 .ספריית התיעוד של קומפאק

 

 יתור מידע בנושאי תקנותא
 של תקנות הוועדה 15העומד בסעיף , Bמחשב הוא התקן דיגיטלי מקבוצה ה

 תקנות ובטיחותיין במדריך ע .ב"של ארה) FCC(הפדרלית לתקשורת 
 .B למידע על התקנים ממחלקה התיעודשבתקליטור 

 ימוש בתקליטור התיעודש
  .כנס את התקליטור לכונן התקליטוריםה .1

גבי התקליטור בודקת את -יתכן שיחול עיכוב קל בזמן שהתוכנה שעלי
אם במחשב אין גרסה עדכנית של  .ההגדרות האזוריות של חלונות

Adobe Acrobat או Adobe Reader , תוכנה זו תותקן אוטומטית
  .מהתקליטור

 .רא ופעל בהתאם להודעות המתקבלות על המסך להשלמת ההתקנהק .2
תפריט והחוברות יוצגו בשפה שנבחרה בשעת ההתקנה הראשונית של ה

המערכת או בשפה שתציין בשלב מאוחר יותר בהגדרות האזוריות של 
האזוריות אינן מתאימות לאחת מהשפות ם ההגדרות א .חלונות

 .התפריט והחוברות יוצגו באנגלית, הנתמכות שבתקליטור
 .חץ על כותרת החוברת הרצויהל .3

, אם לא תבחין בפעילות של כונן התקליטורים במשך שתי דקות או יותר
אינה זמינה ) הפעלה אוטומטית (Autorunייתכן שהסיבה היא שתכונת 

  .במערכת
 : אם הוא אינו מופעל אוטומטית התיעוד תקליטורדי להפעיל אתכ
  .הפעלה > התחלחץ ל .1
 :קלדה .2

X:\DocLib.exe 
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 ). היא אות כונן התקליטוריםXכאשר (
 .אישורלחץ  .3
תקליטור , Linuxם מערכת ההפעלה במחשב היא מערכת הפעלה של א

דפדף , תיעוד נוסף בנושאי חומרה במחשבל .  לא יופעל אוטומטיתהתיעוד
הורד , עיון במסמכים שבתקליטורל . קובצי העזרה שבתקליטורלתיקיית

מהאתר  Linuxלמערכת   Adobe Acrobat Readerוהתקן את תוכנת 
www.adobe.com  . 

 פני שאתה מתקשר לקבלת תמיכה טכניתל
נסה את אחד מהפתרונות הבאים לפני , ם אתה נתקל בבעיות במחשבא

 .שאתה מתקשר לקבלת תמיכה טכנית
הנורות שבחזית המחשב אם אינן מהבהבות כהתראה על בעיות אה את ר 

הבנת המשמעות של נורות האבחון "עיין בפרק , פרטיםל .מסוימות
  .שבמדריך זה" וקודים קוליים

אם יציאה , חבר את הצג ליציאת וידאו אחרת במחשב, ם המסך ריקא 
 .שידוע לך כי הוא פועל כהלכה, ו החלף את הצג בצג אחרא .כזו קיימת

 .חבר מחשב אחר עם כבל אחר לחיבור הרשת, ם אתה עובד ברשתא 
 .יתכן שיש בעיה עם החיבור לרשת או עם כבל הרשתי
הסר אותם ובדוק , ם הוספת לאחרונה רכיבי חומרה חדשים למחשבא 

 .אם המחשב פועל כהלכה
הסר את התקנת , ם התקנת לאחרונה רכיבי תוכנה חדשים במחשבא 

 .ב פועל כהלכההתוכנה ובדוק אם המחש
 .במדריך זה להצעות נוספות" עצות מועילות"יין בפרק ע 
 . למידע נוסףהתיעוד שבתקליטור מדריך לאיתור תקלותאה ר 
: יין בעזרה הטכנית המקוונת באתרע 

http://wwss1pro.compaq.com/support/home/index.asp 
 !שחזור פלוספעל את התקליטור ה 
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ודא שהפריטים , לקבלת תמיכה טכניתם בכל זאת יהיה עליך להתקשר א
 :הבאים נמצאים בהישג ידך כדי לוודא ששיחת השירות תזכה לטיפול הולם

 .אג להימצא ליד המחשב בשעת ההתקשרותד 
שום את המספר הסידורי של המחשב ושל הצג לפני ההתקשרות ודאג ר 

 .שהם יהיו רשומים בבהירות
 . השירותתכונן להקדיש את הזמן לאיתור הבעיה עם אישה 

 

התקשר לספק שממנו , )CarePaqs(מידע בנושאי מכירות ושדרוגי אחריות ל
  .רכשת את המחשב

 עצות מועילות
ראה את ההצעות , בצג או בתוכנה שלך, ם נתקלת בבעיות פשוטות במחשבא

 :הכלליות שלהלן לפני שתנקוט פעולות נוספות
 .מחוברים לשקע חשמל תקיןדא שהמחשב והצג ו 
 דוק שמתג בחירת המתח הוגדר לעוצמת המתח הנכונה למדינה שלך ב 

 ). וולט230 וולט או 115(
 .ושנורת ההפעלה הירוקה דולקת, דא שהמחשב פועלו 
  .ושנורת הצג הירוקה דולקת, דא שהצג דולקו 
נורות המהבהבות ה .פש אם אין נורות מהבהבות בחזית המחשבח 

' אה נספח אר .שיסייעו לך לאבחן את הבעיה, די שגיאהמציינות קו
  . למידע נוסףהתיעוד שבתקליטור איתור תקלותבמדריך ל

גדל את הבהירות ואת הניגודיות של הצג אם התמונה על המסך ה 
  .מטושטשת

, ם נשמע צפצוף מהמחשבא .קש על מקש כלשהו מבלי להרפות ממנוה 
 .סימן שהמקלדת שלך פועלת כראוי

את כל חיבורי הכבלים כדי לוודא שהחיבורים אינם רופפים ושהם דוק ב 
 .מותקנים כהלכה
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וצא את המחשב ממצב המתנה או תרדמה בהקשה על מקש כלשהו ה 
, ם המחשב נשאר במצב תרדמהא .במקלדת או בלחיצה על מתג ההפעלה

כבה את המחשב בלחיצה ארוכה על מתג ההפעלה במשך ארבע שניות 
 לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי להפעיל מחדש את ולאחר מכן, לפחות
המתן כמה שניות , נתק את כבל החשמל, ם המחשב אינו נכבהא .המחשב

לחץ על , ם המחשב אינו מופעל מחדש אוטומטיתא .וחבר אותו שנית
 .מתג ההפעלה להפעלת המחשב מחדש

גדר מחדש את תצורת המחשב לאחר התקנת כרטיס הרחבה שאינו ה 
פתרון בעיות "ראה , הוראותל .על או התקן אופציונלי אחרוהפ-מסוג חבר

 ".בהתקנת חומרה
אם חיברת , משלל .דא שהותקנו כל הדרייברים הדרושים להתקניםו 

 .עליך להתקין דרייבר למדפסת, מדפסת
 .סר את כל התקליטונים מהמערכת לפני הדלקת המחשבה 
 על מקרה שהתקנת מערכת הפעלה שאינה מערכת ההפעלה שהותקנהב 

 .בדוק שהמחשב שלך תומך בה, ידי היצרן
כרטיסים או , התקנים מובנים(ם במחשב הותקנו התקני וידאו מרובים א 

וצג אחד ) כרטיסי וידאו מובנים בדגמים נבחרים בלבד) (AGPמתאמי 
יש לחבר את הצג למחבר הצג שבמקור הווידאו שנבחר כמתאם , בלבד
VGAאם הצג . אחרים מושבתיםמחברי הצג ה, מהלך האתחולב . הראשי

 של VGAוכל לבחור במקור ת .הוא לא יפעל, מחובר לאחת מיציאות אלה
 ).F10(ברירת המחדל בהגדרות המחשב 

 

לוח המערכת מקבל מתח כל , ח" כשהמחשב מחובר למקור מתח ז:זהירות
ש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי י .הזמן

 . או לרכיבי המחשבלמנוע נזק ללוח המערכת
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 יתור תקלות בסיסיא
שאתה עלול להיתקל בהן בתהליך ההתקנה , עיף זה מתמקד בבעיותס

 ובספריית התיעוד זמין בתקליטור איתור תקלות מקיף לדריךמ .הראשוני
 :התיעוד שבאתר האינטרנט הבא

 http://www.hp.com/support 

  כלליותתרון בעיותפ
 .יתכן שתצליח לפתור בקלות את הבעיות הכלליות המתוארות בפרק זהי
מקרה שהבעיה נמשכת ואינך מצליח לפתור אותה בכוחות עצמך או שאתה ב

 .צור קשר עם ספק או סוכן מורשה, חושש לעשות זאת
 

 תרון בעיות כלליותפ
 עיהב יבהס תרוןפ

חץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך ל
 .ת לפחות עד שהמחשב יכבה שניו4

ליטת התוכנה במתג ההפעלה אינה ש
 .פועלת

ולחיצה על , ראה כי המחשב ננעלנ
מתג ההפעלה אינה מכבה את 

 .המחשב

לחץ על מתג ההפעלה ליציאה ממצב 
 .המתנה

מחשב אינו מגיב לפעולות מקלדת ה .המתנהמחשב נמצא במצב ה
 .USBאו עכבר 

חרת א .אל תלחץ על מתג ההפעלה במשך יותר מארבע שניות, המתנהב שאתה מנסה לצאת ממצכ :הירותז 
 .עלול המחשב לכבות ואתה עלול לאבד נתונים

לוח אפס את התאריך והשעה ב, אשיתר
ניתן להשתמש גם בהגדרות  (הבקרה

 ).המחשב לעדכון התאריך והשעה במחשב
החלף את סוללת , ם הבעיה נמשכתא

  להוראותמדריך חומרהאה ר .השעון
או התקשר לספק , להתקנת סוללה חדשה

או לאיש שיווק מורשה להחלפת סוללת 
 .השעון

ייתכן שיש להחליף את סוללת השעון 
)RTC -שעון זמן אמת .(  

ח "יבור המחשב לשקע זח 
.מאריך את חיי סוללת השעון

צוגת התאריך והשעה של המחשב ת
 .אינה נכונה

 משךה
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 )המשך(תרון בעיות כלליות פ
 עיהב יבהס תרוןפ

או השתמש בהגדרות , ור חיבור לרשתצ
המערכת או במנהל ההתקנים של חלונות 

 .כדי להשבית את בקר הרשת

רייבר הרשת נטען אך לא נוצר ד
 .חיבור לרשת

 .ראה כי המחשב נעצר מדי פעםנ

 Numנורת  .Num Lockהקש על מקש 
Lockאם ברצונך , ה צריכה להיות כבוי

יתן להפעיל או נ .להשתמש במקשי החצים
 מהגדרות Num Lockלהשבית את מקש 

 .המחשב

א ניתן להזיז את הסמן באמצעות ל . מופעלNum Lockייתכן שמקש 
 .מקשי החצים שבלוח הספרות

תח את נעילת המכסה החכם דרך הגדרות פ
 .המחשב

כשל - מפתח אלHPיתן להשיג מחברת נ
קן המיועד להשבית ידנית הת, למכסה חכם

זדקק למפתח ת .את מנעול המכסה החכם
, כשל במקרה ששכחת את הסיסמה-אל

 .במקרה של נפילת מתח או תקלה במחשב

המותקן , נעול המכסה החכםמ
 .נעול, במחשבים מסוימים

א ניתן להסיר את המכסה או את ל
 .לוח הגישה של המחשב

דא כי המחשב ממוקם בסביבה ו .1
 .מאווררת היטב

דא כי המאווררים מחוברים ופועלים ו .2
חלק מהמאווררים פועלים רק (כראוי 

 ).במידת  הצורך
דא כי מוליך החום של המעבד מותקן ו .3

 .כראוי

 .יצועי המחשב גרועיםב .מעבד התחמם יתר על המידהה

עבר נתונים מהדיסק הקשיח כדי לפנות בו ה
 .מקום

  .דיסק הקשיח מלאה

 משךה
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 )המשך(ות תרון בעיות כלליפ
 עיהב יבהס תרוןפ

דא כי פתחי האוורור של המחשב אינם ו .1
 .וכי המאוורר פועל, חסומים

לחץ על מתג , תח את כיסוי המחשבפ .2
ההפעלה וראה אם מאוורר המעבד 

, ם המאוורר אינו מסתובבא .מסתובב
ודא שכבל המאוורר מחובר ללוח 

דא שהמאוורר ממוקם היטב ו .המערכת
 .או מותקן כהלכה

ם המאוורר מחובר וממוקם כהלכה אך א .3
החלף את מאוורר , הוא אינו מסתובב

 .המעבד
בר שוב את מוליך החום של המעבד ח .4

 .ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה
תקשר לאיש שיווק או לספק שירות ה .5

 .מורשה

.הגנה התרמית של המעבד מופעלתה
 .מאוורר חסום או אינו מסתובבה
 וא
י וליך החום אינו מחובר כראומ

 .למעבד

מחשב נכבה אוטומטית ונורת ה
ההפעלה מהבהבת באור אדום 

עם הפסקה של , פעמיים כל שנייה
 .שתי שניות

 משךה
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 )המשך(תרון בעיות כלליות פ
 עיהב יבהס תרוןפ

חץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך ל
ם נורת הדיסק א .פחות מארבע שניות

בצע את הצעדים , הקשיח נדלקת באור ירוק
 :באיםה
הממוקם מאחורי , דוק שבורר המתחב .1

מכוון לעוצמת המתח , ספק המתח
גדרת המתח המתאימה ה .המתאימה

 .תלויה במדינה שלך
סר את כרטיסי ההרחבה בזה אחר זה ה .2

 בלוח המערכת 3.3V_auxעד שנורת 
 .תידלק

 .חלף את לוח המערכתה .3
 וא
חץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך ל

ם נורת הדיסק א .פחות מארבע שניות
בצע את הצעדים , הקשיח נדלקת באור ירוק

 :הבאים
ח "דוק שהיחידה מחוברת לשקע זב .1

 .תקין
תח את כיסוי המחשב ובדוק שתושבת פ .2

מתג ההפעלה מחוברת כהלכה ללוח 
 .המערכת

דוק ששני כבלי המתח מחוברים כהלכהב .3
 .ללוח המערכת

 בלוח המערכת3.3V_auxדוק אם נורת ב .4
החלף את ,  אינה דולקתם היאא .דולקת

 .תושבת מתג ההפעלה
 בלוח המערכת אינה 3.3V_auxם נורת א .5

 .החלף את כבל המתח, דולקת
 .חלף את לוח המערכתה .6

מחשב אינו נדלק והנורות בחזית ה .מחשב אינו מצליח להידלקה
 .המחשב אינן מהבהבות
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 תרון בעיות בהתקנת חומרהפ
ייתכן שיהיה , ון כונני תקליטוניםכג, שמוסיפים או מסירים רכיבי חומרהכ

 אם התקנת התקן  .צורך לבצע הגדרה מחודשת של תצורת המחשב
,  יזהו אוטומטית את ההתקן החדשXP או חלונות 2000חלונות , והפעל-חבר

 ם התקנת התקן שאינו מסוג א .ויגדירו מחדש את תצורת המחשב
ב בתום תהיה חייב לבצע הגדרה מחדש של תצורת המחש, והפעל-חבר

הוספת בחר בסמל , XP או בחלונות 2000בחלונות  .התקנת החומרה החדשה
) אשף הוספת חומרה השתמש בXPבחלונות  (לוח הבקרה בחומרה חדשה

 .ועקוב אחר ההוראות המתקבלות על המסך
 

 תרון בעיות בהתקנת חומרהפ
 עיהב יבה אפשריתס תרון מומלץפ

 ,דא שההתקן מחובר כראוי ובאופן יציבו
 .ושהפינים של המחבר אינם מכופפים

התקן אינו ממוקם היטב או אינו ה
  .מחובר כראוי

התקן חדש אינו מזוהה כחלק 
 .מהמערכת

ושהפינים , ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי
 .של הכבל או המחבר אינם מעוקמים

ים של התקן חיצוני חדש רופפים /כבל
 .או כבל המתח אינו מחובר

 

הדלק את ההתקן , ישיכבה את המחשב הא
החיצוני ולאחר מכן הדלק את המחשב האישי 

 .כדי לשלב את ההתקן במערכת

מתג ההפעלה של התקן חיצוני חדש 
 .לא הופעל

 

אתחל את המחשב ובצע את ההוראות לקבלת 
 .השינויים

כשהמערכת הציעה לך הצעות לגבי 
לא , הכנסת שינויים בתצורת המחשב

 .קיבלת אותן

 

 או 2000ל ההתקנים של חלונות הפעל את מנה
 כדי לבטל הגדרות אוטומטיות עבור XPחלונות 

שאינה גורמת , הלוח ולבחור תצורה בסיסית
וכל גם להשתמש ת .להתנגשות בין משאבים

בהגדרות המערכת כדי לבצע הגדרה מחדש 
של התצורה או להשבית התקנים כדי לפתור 

 .את בעיית ההתנגשות בין המשאבים

ורה של כרטיס מסוג הגדרות התצ
והפעל עשויות שלא להתבצע -חבר

במקרה שהגדרות , אוטומטית
התצורה של ברירת המחדל מתנגשות 

 .עם הגדרות של התקנים אחרים

 

 משךה
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 )המשך(תרון בעיות בהתקנת חומרה פ
 עיהב יבה אפשריתס תרון מומלץפ

יין בתיעוד הנלווה למערכת כדי לקבוע אם ע .1
זיכרון הנכונים וכדי אתה משתמש ברכיבי ה

 .לוודא התקנה נכונה
קשב לצפצופים והבט בנורות שבחזית ה .2

הבנת המשמעות של נורות "אה ר .המחשב
כדי לקבוע את " האבחון וקודים קוליים

 .הסיבות האפשריות לבעיה
התקשר למוקד , ם הבעיה עדיין לא נפתרהא .3

 .שירות לקוחות

עשה שימוש ברכיבי זיכרון לא נכונים נ
או שרכיבי הזיכרון , שדרוגבשעת ה

 .הותקנו במיקום לא נכון

 .מחשב אינו מבצע אתחולה

 .(DIMM)בר מחדש את רכיבי הזיכרון ח .1
 .דלק את המחשבה

 בזה אחר (DIMM)חלף את רכיבי הזיכרון ה .2
 .זה כדי לבודד את הרכיב הבעייתי

חלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ה .3
 .HPברכיבים תוצרת 

 .ערכתחלף את לוח המה .4

כיבי הזיכרון מותקנים שלא כהלכה ר
 .או שהרכיבים פגומים

ורת ההפעלה מהבהבת באור נ
עם , אדום חמש פעמים כל שנייה

, הפסקה של שתי שניות
והמחשב משמיע חמישה 

 .צפצופים

 :מחשבים עם כרטיס גרפיל
הדלק את . בר מחדש את הכרטיס הגרפיח .1

 .המחשב
 .חלף את הכרטיס הגרפיה .2
 . המערכתחלף את לוחה .3
החלף את , מחשבים עם כרטיס גרפי משולבב

 .לוח המערכת

רטיס הווידאו אינו מותקן כהלכה או כ
או שלוח המערכת , שהכרטיס פגום

 .פגום

ורת ההפעלה מהבהבת באור נ
עם , אדום שש פעמים כל שניה
, הפסקה של שתי שניות

והמחשב משמיע שישה 
 .צפצופים
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 וקודים קולייםבנת המשמעות של נורות האבחון ה
פרק זה מתאר את הקודים של נורות הלוח הקדמי וכן את ההתראות 

בדיקת (שעלולים להופיע במהלך הבדיקה העצמית עם האתחול , הקוליות
POST( ,ואינם מלווים בהכרח בקודי שגיאה או בהודעות טקסט. 

 

בדוק אם אין נורות מהבהבות , PS/2ם תראה נורות מהבהבות במקלדת א
דמי של המחשב ועיין בטבלה הבאה כדי לקבוע מהם קודי הנורות בלוח הק

 .בלוח הקדמי

 

 

  .פעולות המומלצות בטבלה הבאה מופיעות לפי הסדר שבו יש לבצעןה
 

 אבחון באמצעות נורות הלוח הקדמי וקודים קוליים
 עילותפ פצופיםצ יבה אפשריתס עולה מומלצתפ

ורת ההפעלה דולקת נ יןא .מחשב דולקה יןא
 .באור ירוק

 RAMמחשב הועבר למצב ה יןא
או ) בדגמים נבחרים בלבד(

 .למצב השעיה רגיל

ורת ההפעלה מהבהבת נ יןא
 . שניות2באור ירוק כל 

מחשב הועבר למצב השעיה ה יןא
 .לדיסק או למצב תרדמה

בהבת ורת ההפעלה מהנ יןא
באור ירוק ארבע פעמים 

 .בשנייה

 משךה
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דא כי פתחי האוורור של המחשב אינם ו .1
 .וכי המאוורר הפנימי פועל, חסומים

לחץ על מתג , תח את כיסוי המחשבפ .2
המעבד ההפעלה וראה אם מאוורר 

ודא , ם המאוורר אינו מסתובבא .מסתובב
דא ו .שכבל המאוורר מחובר ללוח המערכת

.שהמאוורר ממוקם היטב או מותקן כהלכה
ם המאוורר מחובר וממוקם כהלכה א .3

החלף את , במקומו אך הוא אינו מסתובב
 .מאוורר המעבד

בר שוב את מוליך החום של המעבד ח .4
 .ובדוק שהמאוורר מחובר כהלכה

ר לאיש שיווק או לספק שירות תקשה .5
 .מורשה

הגנה התרמית של המעבד ה
 :מופעלת
מאוורר חסום או אינו הייתכן ש
 .מסתובב

 וא
המאוורר אינו /וליך החוםמ

  .מחובר כראוי למעבד

ורת ההפעלה מהבהבת נ יןא
באור אדום פעמיים 

עם הפסקה של , בשנייה
 .שתי שניות

 .דוק שהמעבד קייםב .1
 .בר מחדש את המעבדח .2

לא סימן (מעבד אינו מותקן ה
 ).למעבד לא תקין

ורת ההפעלה דולקת נ יןא
 .באור אדום

 משךה
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הממוקם מאחורי ספק, דוק שבורר המתחב .1
 .מכוון לעוצמת המתח המתאימה, המתח

המתאימה תלויה במדינה גדרת המתח ה
 .שלך

תח את מכסה המחשב וודא שכבל פ .2
 החוטים מחובר 4אספקת המתח בן 

 .כהלכה למחבר שבלוח המערכת
דוק אם התקן אינו גורם לבעיה באמצעות ב .3

כגון דיסק (הסרת כל ההתקנים המחוברים 
כונן תקליטונים או כוננים אופטיים , קשיח

ם א .דלק את המחשבה ).וכרטיסי הרחבה
 מערכת נכנסת למצב בדיקה עצמית ה
)POST( , כבה את המחשב והחלף את

ההתקנים בזה אחר זה וחזור על הליך זה 
חלף את ההתקן ה .עד שמתרחש כשל

משך להוסיף התקנים בזה ה .הגורם לכשל
אחר זה כדי לוודא שכל ההתקנים פועלים 

 .כהלכה
 .חלף את כבל המתחה .4
 .חלף את לוח המערכתה .5

תר עומס י(של מתח כ
 ).באספקת המתח

ורת ההפעלה מהבהבת נ יןא
באור אדום כל שתי 

 .שניות

 ).DIMM(בר מחדש את רכיבי הזיכרון ח .1
 .דלק את המחשבה

בזה אחר) DIMM(חלף את רכיבי הזיכרון ה .2
 .זה כדי לבודד את הרכיב הבעייתי

חלף רכיבי זיכרון של יצרן צד שלישי ה .3
 .HPברכיבים תוצרת 

 .חלף את לוח המערכתה .4

ורת ההפעלה מהבהבת נ 5 וידאו-גיאת זיכרון קדםש
באור אדום חמש פעמים 

עם הפסקה של , בשנייה
 .שתי שניות

 משךה
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 :מחשבים עם כרטיס גרפיל
הדלק את . בר מחדש את הכרטיס הגרפיח .1

 .שבהמח
 .חלף את הכרטיס הגרפיה .2
 .חלף את לוח המערכתה .3
החלף את , מחשבים עם כרטיס גרפי משולבב

 .לוח המערכת

ורת ההפעלה מהבהבת נ 6  .וידאו-גיאת גרפיקת קדםש
באור אדום שש פעמים 

עם הפסקה של , בשנייה
 .שתי שניות

 ROM(של בלוח המערכת כ .חלף את לוח המערכתה
 .)איתור כשל לפני הווידאו

ורת ההפעלה מהבהבת נ 7
באור אדום שבע פעמים 

עם הפסקה של , בשנייה
 .שתי שניות

 באמצעות שימוש ROM-בצע הבזק חוזר ל .1
הבזק "אה פרק ר .ROMPaqבתקליטון 

ROM ”מדריך לניהול שולחן העבודהב 
  .התיעודשבתקליטור 

 .חלף את לוח המערכתה .2

ROM  לא תקין על סמך
checksumשגוי . 

לה מהבהבת ורת ההפענ 8
באור אדום שמונה 

עם , פעמים בשנייה
 .הפסקה של שתי שניות

 משךה
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חץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך ל
ם נורת הדיסק הקשיח א .פחות מארבע שניות
 :צע את הצעדים הבאיםב, נדלקת באור ירוק

הממוקם מאחורי ספק, דוק שבורר המתחב .1
 .מכוון לעוצמת המתח המתאימה, המתח

גדרת המתח המתאימה תלויה במדינה ה
 .שלך

סר את כרטיסי ההרחבה בזה אחר זה עדה .2
 . בלוח המערכת תידלק3.3V_auxשנורת 

 .חלף את לוח המערכתה .3
 וא
חץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך ל

ם נורת הדיסק הקשיח א . מארבע שניותפחות
 :בצע את הצעדים הבאים, נדלקת באור ירוק

 .ח תקין"דוק שהיחידה מחוברת לשקע זב .1
תח את כיסוי המחשב ובדוק שתושבת פ .2

מתג ההפעלה מחוברת כהלכה ללוח 
 .המערכת

דוק ששני כבלי המתח מחוברים כהלכה ב .3
 .ללוח המערכת

  בלוח המערכת3.3V_auxדוק אם נורת ב .4
החלף את , ם היא אינה דולקתא .דולקת

 .תושבת מתג ההפעלה
 בלוח המערכת אינה 3.3V_auxם נורת א .5

 .החלף את כבל המתח, דולקת
 .חלף את לוח המערכתה .6

מחשב אינו נדלק ה יןא .מחשב אינו מצליח להידלקה
 .והנורות אינן מהבהבות
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 זמנת מדריך מהיר לאיתור תקלותה
הכולל איורים פשוטים המנחים , יתור תקלותמדריך מהיר לאוכל לרכוש ת

דריך זה נכתב עבור ספקי מ .אותך צעד אחר צעד בתהליך ניפוי השגיאות
והוא כולל צעדים העלולים להיות קשים מדי טכנית לחלק , שירות מורשים
יצוע לא נכון של תהליכים המתוארים במדריך עלול לגרום ב .מהמשתמשים
ם אינך בטוח ביכולתך א .כתב האחריותאו לביטול תוקף /נזק למחשב ו

, או אם אתה מודאג מתפוגת כתב האחריות שבידך, לבצע פעולה כלשהי
 .התקשר לספר או לנציג שירות מורשה לפני ביצוע הפעולה המומלצת

היעזר במספרים הקטלוגיים  , המדריך המהיר לאיתור תקלותהזמנת ל
 :הבאים

 .לעותקים בודדים  153837-001ט"קמ 
 .לכפולות של חמישה עותקים  153838-001ט "קמ 
סוכנים או נציגי שירות מורשים לפנות להליך המקובל להזמנת , ל ספקיםע

 . שלך לפרטים נוספיםHPתקשר לספק ה .חלפים
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